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ESTADO DO ESPÍRITQ SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS

PUBUÇADO EM
Dum- x"? ' (

CONTRATO Nº 064/2019 Órgão: Frªu .M;W——,s/g,,;,._g

 

Que entre si celebram: O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ

Nº. 27.167.311/0001—04, situada a Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 —
Centro — Ecoporanga-ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr.

ELIAS DAL'COL, brasileiro, portador do CPF Nº. 478.812.757-15 e

cédula de identidade nº. 189.546-SSP—ES, residente e domiciliado neste

Município, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa BIQ
BENEFICIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no

CNPJ/CPF sob o nº 07.878.237/0001-19, sediada na Rua Vergueiro, nº
3185, Conjunto 123 - Vila Mariana - CEP: 04.101—300, na cidade de - São
Paulo - SP, neste ato representada por seu bastante procurador, conforme

procuração lavrada em 17 de maio de 2019, às fls. nº 222, o Sr. ANDRÉ

CARLOS DA FONSECA, brasileiro, casado, gerente comercial, inscrito

no CPF sob 0 nº.181.741.198—50, residente e domiciliado na Rua

Vergueiro, nº. 3185, Conjunto 123, Centro Empresarial Santa Julia, Vila
Mariana, na cidade de São Paulo — SP, CEP: 04.101-300; doravante

denominado CONTRATADA, fica justo e contratado, consoante as
cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos onze (11) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), o MUNICIPIO

DE ECOPORANGA e a CONTRATADA, ambos anteriormente qualificados, com base no

Procedimento Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 0029/2019 nos termos da Lei nº

10.520/02 e da Lei 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente CONTRATO,

observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:
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1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a “Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação que será

concedido aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, por meio de cartão

eletrônicolmagnético, com chip de segurança e senha individual, para recarga mensal no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), destinado à aquisição de gêneros alimentícios junto à

estabelecimentos comerciais”, conforme discriminado no Termo de Referência do Edital nº

0029/2019/PME/ES.

1.2. Elementos característicos do objeto adjudicado para a contratada.

QUANT
Funciona—

rios

 

   Des- .
Valor Total conto Valor Desconto Valor Final

Valor Uni- Valor Por Fun-
tário. cionário.   

  

..;R$

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

  

         

Controle
Interno 6 R$200,00 R$ 1.200,00 12 R$ 14.400,00 -6,31 R$ 908,64 R$ 13.491,36

Gabi-
nete 13 R$200,00 R$ 2.600,00 12 R$ 31.200,00 -6,31 R$ 1.968,72 R$ 29.231,28

Adminis-
tração 35 R$ 200,00 R$ 7.000,00 12 R$ 84.000,00 -6,31 R$ 5.300,40 R$ 78.699,60

Agricul-
tura 200,00 3

 

            R$ 141.659,28  63 R$ 200,00 R$ 12.600,00 R$ 151.200,00 9.540,72  
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CRAS 2 R$ 200,00 R$ 400,00 12 R$ 4.800,00 -6,31 R$ 302,88 R$ 4.497,12

CREAS 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00 12 R$ 12.000,00 -6,31 R$ 757,20 R$ 11.242,80

Conse-
lho Tu-

R$ 200,00 R$

40% 83 R$ 200,00 R$ 16.600,00 12 R$ 199.200,00 -6,31 R$ 12.569,52 R$ 186.630,48

EI Fun-

deb
60% 88 R$ 200.00 R$17.600,00 12 R$ 211.200,00 -6,31 R$ 13.326,72 R$ 197.873,28

EF Fun-

deb
40% 28 R$ 200,00 R$ 5.600,00 12 R$ 67.200,00 -6,31 R$ 4.240,32 R$ 62.959,68

EF Fun—
deb
60% 86 R$ 200,00 R$ 17.200,00 12 R$ 206.400,00 -6,31 R$ 13.023,84 R$ 193.376,16

MDE 45 R$ 200,00 R$ 9.000,00 12 R$ 108.000,00 -6,31 R$ 6.814,80 R$ 101.185,20

Finan-

ças 37 R$ 200,00 R$ 7.400,00 12 R$ 88.800,00 -6,31 R$ 5.603,28 R$ 83.196,72

Meio

Ambi-

ente 20 R$ 200,00 R$ 4.000,00 12 R$ 48.000,00 —6,31 R$ 3.028,80 R$ 44.971,20

Obras 148 R$ 200,00 R$ 29.600,00 12 R$ 355.200,00 —6,31 R$ 22.413,12 R$ 332.786,88

Esporte ,

eLazer 10 R$ 200,00 R$ 2.000,00 12 R$ 24.000,00 -6,31 R$ 1.514,40 R$ 22.485,60

Planeja-

mento 7 R$ 200,00 R$ 1.400,00 12 R$ 16.800,00 -6,31 R$ 1.060,08 R$ 15.739,92
 

    %%%&?
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2.1.0 contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 26 (vinte e seis) de

julho (07) de dois mil e dezenove (2019) e término em 25 (vinte e cinco) de julho (07) de dois

mil e vinte (2020), podendo ser prorrogado a critério da Administração, nos termos do Artigo 57,

II da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93

 

       ,. . . ...,, W * ' ,? w 3:82

3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 1.587.483,36 (Um milhão, quinhentos e oitenta e

sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos);

3.2. A nota fiscal/fatura deverá ser disponibilizada à Assessoria de Gestão e Desenvolvimento de

Recursos Humanos, para apresentação ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento

do Bem ou Serviço, quando Ordem de Serviço ou Fornecimento direta, que deverá receber o Bem

ou Serviços nas condições aqui estabelecidas.

3.3. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver.

3.4. A NF dará origem ao Processo de Pedido de Pagamento que deverá ser aberto em até 05
dias do atesto do recebimento.

3.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da abertura do Processo de Pedido de
Pagamento.

3.6. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta

corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código

de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.

3.7. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado

desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências

legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
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3.8. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota

fuscallfatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº

480, de 15/12/2004 (substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB nº 791, de 10 de dezembro

de 2007). Caso não o faça, Hcará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a

referida Instrução.

 

3.9. A nota fiscaI/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e

reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo flxado no subitem acima que recomeçará

a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação.

3.10. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade flscal com as fazendas nacional,

estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e CNDT).

3.11. A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela

Administração, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

É devida desde a data limite fixada no CONTRATO para o pagamento até a data correspondente

ao efetivo pagamento da parcela.

3.12. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados

com utilização da seguinte fórmula:

3.12.1. EM = N x VP X |. Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre e data

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; ! = Indice

de compensação financeira, assim apurado:

3.12.1.1.I = (TX/100)/365 TX = Percentual da taxa anual do IPCA — Índice de Preços ao

ConsumidorAmpIiado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

3.13. Ocorrendo novo acordo coletivo entre poder Executivo e a representação do Sindicato da

Classe, deverá este ser atualizado conforme a Lei.

3.14. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a prestação de serviço, devendo a

Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e atestadas pelo

Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas até 30 (trinta) dias após a prestação

dos serviços.

3.15. No ato do pagamento de cada parcela, a Contratada entregará, obrigatoriamente, as

Certidões Negativas, ou positivas com efeitos negativas, de regularidade Hscal, conforme exigidos

no art. 29 da Lei 8.666/93. Não será efetuado pagamento quando quaisquer uma das certidões de

regularidade fiscal se encontrar sob o efeito de “positiva".

3.16. O Contratante poderá deduzir do pagamento de importâncias que a qualquer título lhe forem

devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

3.17. Estão incluídos no valor GLOBAL os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes,

embalagens, licenças, despesas de frete, tais como despesas necessárias para a execução dos

serviços.

3.18. Os valores estipulados no presente contrato sào irreajustáveis, salvo por fato superveniente

devidamente comprovado e deferido pelo Município.

 

  
   

   

  1 É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto do Contrato.
w * _ * ª“ ªªª %%%& 5%

5.1. Efetuar a entrega dos cartões em perfeitas condições, no prazo e local indicados pel

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado

da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo,

tipo, procedência e prazo de garantia.

5.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

 

;
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5.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24

(vinte e quatro horas), o produto com avarias ou defeitos.

 

5.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente pregão.

5.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação.

5.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no pregão.

5.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

5.8. Responsabilizar—se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

flscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e

quaisquer outras que incidem ou venham a incidir na execução do contrato.

ºíêíâªê333816 998“? , , »,
6.1. Acompanhar e nscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do servidor

especialmente designado;

6.2. Notificar a empresa de eventuais atrasos;

6.3. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

Contratada;

6.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas

devidamente atestadas;

6.5. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras. inclusive

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano
de difícil ou impossível reparação.

sy

    
   

            
    

    

  
  

    

8.1. Confeccionar e fornecer o estimado em 1.000 (
uso de senha numérica individual, com recargas mensais de até R$ 200,00 (duzentos reais), a

título de auxílio—alimentação para os servidores, conforme Lei Municipal nº. 1.617, de 10 de maio

de 2013, 1.676 de 20 de maio de 2014 e 1.795 de 20 de janeiro de 2016 que disciplinam &

concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores Municipais.

8.2. O cartão deverá ser personalizado com a Logomarca e o nome da Prefeitura Municipal de

Ecoporanga/ES e o nome do beneficiário, com identificação sequencial, conforme disposto no

artigo 17, da Portaria nº 03, de 1º de março de 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego;

8.3. A Empresa vencedora do certame terá o prazo de até 20 dias após a homologação para

credenciar no mínimo 05 (cinco) estabelecimentos comerciais no Município de Ecoporanga, ou

comprovar, por meio de uma lista, as empresas já credenciadas.

8.4. Disponibilizar, para atendimento dos servidores da CONTRATANTE, o serviço de “0800",

inclusive com recepção de chamadas originadas de celular, e site para bloqueio e desbloqueio do

cartão em caso de perda, roubo ou extravio do mesmo.

8.5. O fornecimento do objeto dar—se-á conforme solicitação mensal até o 5º (quinto) dia útil de

cada mês. A Gerência de Recursos Humanos informará, em até 03 (três) dias úteis antes da data
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do crédito, as quantidades e os valores a serem creditados em cada cartão magnético, observando

os prazos constantes do contrato.

 

8.6. Os valores podem variar dependendo do número de servidores com direito ao benefício

(novos servidores empossados, exonerados ou falecidos) e de alterações no montante mensal

fixado em Lei.

8.7. Os cartões deverão ser entregues personalizados, com o nome do servidor, o brasão ou nome

da Prefeitura Municipal de Ecoporanga e identificação sequencial, conforme disposto no art. 17 da

Portaria 03 de 1º de março de 2002 do Ministério do Trabalho em Emprego.

8.8. Os cartões alimentação deverão ser entregues em envelopes lacrados, com manual básico

de utilização, separando os funcionários por secretaria de lotação. A primeira remessa dos cartões

deve ser entregue bloqueada e o desbloqueio deverá ser feito através da Central de Atendimento

da CONTRATADA, pelo usuário, por questões de segurança.

8.9.A contratada deverá disponibilizar serviços de atendimento ao cliente via telefone com

discagem direta gratuita.

8.10. Deverão ser disponibilizados os seguintes serviços para os usuários dos cartões alimentaçâo:

8.10.1. Consulta de saldo do cartão magnético;

8.10.2. Consulta de rede aflliada e saldo via "WEB";

8.10.3. Comunicação de perda, roubo, extravio ou dano através de central telefônica;

8.10.4. Solicitação de 2ª via de cartão magnético ou senha através de central telefônica 0800 ou

ligação local, e-mail ou fax.

8.11. A contratada deverá possuir sistema informatizado compatível com os programas utilizados

pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga que possibilitem a inclusâo/exclusão de beneficiários,

alteração de cadastros, solicitação de cartões, pedidos de crédito, emissão de listagens e

relatórios diversos como extratos de créditos, datas, locais e valores de utilização do cartão, saldos

do cartão, entre outros relatórios.

8.12. A emissão dos primeiros cartões será feita com a listagem de servidores apresentada pela

contratante e deverão ser distribuídos pela Administração aos servidores. A entrega de 2ª vias de

cartões, quando necessário, será feita na Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal

de Ecoporanga/ES.

8.13. A contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a emissão da 2ª via dos cartões,

a partir do pedido feito pela Gerência de Recursos Humanos. A emissão dos primeiros cartões e

das segundas vias nâo implicará em custos ou ônus para a Prefeitura Municipal de Ecoporanga

ou para os funcionários beneficiários.

8.14. Os créditos efetuados no cartão deverão permanecer acumulados e disponíveis,

independentes da frequência de uso do cartão e mesmo após a rescisão do contrato ou término

de vigência.

8.15. O serviço será fornecido através de cartão magnético em PVC, com sistema de controle de

saldo e senha numérica pessoal e intransferível, ou outro mecanismo de segurança de

responsabilidade da contratada, para validação das transações eletrônicas, através de digitação

em equipamento POS/PDV ou similar pelo usuário/servidor no ato da aquisição dos gêneros

alimentícios nos estabelecimentos credenciados.
  

  

s, £" wir $$$ :

e neste Contrato,

;,

9.1. Fica responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constant

a servidora GENISLANE WAN DER MAAS FERREIRA, Matrícula nº 404281.

9.2. A flscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
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Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70, da Lei nº
8666/93;

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para

as providências cabíveis;

9.4. O (e) fiscal ora designado (a), ou em sua ausência, o seu substituto, deverá:

9.4.1. Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências

à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos

observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências

que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

9.4.2. Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente,
propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

9.4.3. Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas ao objeto

efetivamente entregue, antes do encaminhamento à Secretaria de Finanças para pagamento.

9.5. A prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento e implementação dos cartões tícará
sempre sujeita a regulamentação e fiscalização do Município, por meio da Secretaria Municipal de

Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, incumbindo aos que o executam, sua permanente

atualização e adequação as necessidades dos usuários;

 

9.6. Caso O Gestor do contrato identifique o descumprimento de algum requisito exigido nesse
Termo de Referência, notit'lcará extrajudicialmente a CONTRATADA para regularizar a situação
em 10 dias corridos, sob pena de rescisão do Contrato;

10.1. As despes

orçamentária:

GABINETE Do PREFEITO - FICHA: 0009 — FONTE: 1001
CONTROLE INTERNO - FICHA: 0030 - FONTE: 1001
SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO - FICHA: 0081 - FONTE: 1001
SECRETARIA DE FINANÇAS - FICHA: 0113 - FONTE: 1001
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - FICHA: 0064 - FONTE: 1001
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FICHA: 0209 - FONTE: 1111
ENSINO FUNDAMENTAL 40% - FICHA: 0234 — FONTE: 1113
ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FICHA: 0242- FONTE: 1113
MANUTENÇÃO DA UAB - FICHA: 0275 - FONTE: 1001
EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - FICHA: 0290 - FONTE: 1113
EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FICHA: 0299 - FONTE: 1113
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - FICHA: 0147 - FONTE: 1001
SECRETARIA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FICHA: 0338 - FONTE: 1001
PROJETO CRAS - FICHA: 0394 — FONTE: 1001

PROJETO CREAS - FICHA: 0425 — FONTE: 1001

CONSELHO TUTELAR - FICHA: 0465 - FONTE: 1001
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - FICHA: 0570 - FONTE: 1001
SECRETARIA DE AGRICULTURA - FICHA: 0530 - FONTE: 1001
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - FICHA: 0487 - FONTE: 1001

Parágrafo Único — No início do próximo exercício, será emitida a Nota de Empenho para atender às
despesas inerentes ao contrato, correspondente ao exercício de 2020.

        
   
  

Yªiíà'ggâ Xiª;

mx : âââà

ontrato correrao dos recursos na segumte dotação

 

    
11.1. As sanções administrativas obedecerao ao dnsposto nos artigos 86 a 88
alterações "in totum".

11.2. Conforme prevê o Art. 86 da Lei 8.666/93 a multa será estipulada pela seguinte fórmula: M =
0,02 x C x D. Onde: M = valor da multa; C = valor da obrigação; D = número de dias em atraso.
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11.3. Constitui em faltas em que poderão ser aplicadas as sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2:

11.3.1 . Recusa injustificada do adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;

11.3.2. Recusar—se a receber a ordem de serviço, injustiflcadamente, ou se havendo justiúcativa, esta não

for aceita pela Municipalidade;

11.3.3. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.

11.4. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da

penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias úteis do indicado para entrega do objeto.

11.5. AAdministração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas

apresentadas pela Contratada, sendo-Ihe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

11.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver,

ou cobradas judicialmente.

11.7. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinde unilateralmente o contrato

e aplique as demais sanções previstas na lei.

11.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado

faltoso.

11.9. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não

eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

  

12..1 A Contratante podera rescindlr o contrato, de pleno direito, independente de Interpelação

judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº. 8. 666/93 e suas alterações,

respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.

 

13.1.Podera ser processadareVIsâocorttratual provocada pelo desequilíbrio econômico do

contrato e/ou diminuição do reço  

 

14.1. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses preVIStas no art. 65

da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.

 

15.1. Este Contrato e parteintegrante do edital do PÁREGÃOPRESENCIAL Nº 0029/2019/PME/ES

e aos termos da proposta vencedora.

15.2. O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei nº 8.666/1 993, Lei nº 10.520/2002 e

Decreto Municipal nº 5. 235/2014 e demais legislações aplicáveis ao assunto.

 

16.1. Os termos deste contrato, na sua execução, serão dados em consonância com as normas

editalícias do qual os deu origem.
  

 

17.1.Qualsquer questoes deste CONTRATO serao dmmidas no foro da Comarca de Ecoporanga,

ES.

17.2. E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme,

assinado pelas partes em presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam 03 (três) vias

de igual teor.

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES

ELIAS DAL COL

Prefeito

CONTRATANTE
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